ZAPYTANIE OFERTOWE
na zorganizowanie wyjazdu edukacyjno – integracyjnego
w ramach projektu systemowego „Aktywizacja spo eczno – zawodowa w gminie I owa”
wspó finansowanego przez Uni

Europejsk

ze

rodków Europejskiego Funduszu

Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, na podstawie z art.4 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164,
poz.1163 z pó . zm.)
1. Zamawiaj cy:
rodek Pomocy Spo ecznej w I owej ul. Kolejowa 7 68-120 I owa
2. Przedmiot zamówienia:
Zorganizowanie 1-dniowego wyjazdu edukacyjno – integracyjnego dla uczestników projektu
i ich rodzin- oko o 70 osób:
osoby doros e 29 (w tym 25 uczestników projektu)
dzieci (wiek do 5 l.) - 12
dzieci (wiek 6-10) - 11
dzieci (wiek 11-17) - 18
Zorganizowanie zaj

dla osób doros ych (uczestników projektu), zaj

oraz opieki dla m odszych. Celem wyjazdu ma by

dla dzieci starszych

m.in. podniesienie kompetencji

yciowych i umiej tno ci spo eczno – zawodowych oraz integracja uczestników i ich rodzin,
nauka organizowania czasu wolnego.
3. Termin realizacji zamówienia:
lipiec, sierpie (sobota)
4. Kryterium wyboru oferty:
czna ocena programu wyjazdu oraz ceny, wymagany jest szczegó owy kosztorys
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofert sporz dzi nale y na za czonym druku „formularz ofertowy”, w j zyku polskim, w
formie pisemnej. Oferta winna by podpisana przez osob upowa nion .
6. Miejsce i termin z
Ofert z

enia oferty:

mo na osobi cie u zamawiaj cego lub poczt tradycyjn w siedzibie OPS ul.

Kolejowa 7 68-120 I owa do 08.07.2011 r.
___________________________________________________________________________
Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji spo ecznej, Dzia anie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddzia anie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez o rodki pomocy spo ecznej.

